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Juf Esther 50
Juf Esther Koudijs van groep 3/4
wordt vandaag, vrijdag 13 januari,
50. Het leek de jarige juf zo leuk
eens mee te mogen rijden in een
vrachtauto! Ze had er echter geen
idee van dat die wens deze ochtend
in vervulling zou gaan. Toen Wout
Bouwheer met zijn vrachtwagen luid
toeterend voor haar huis aan het
Molenrak stond, ging bij haar een
lampje branden. Wout liet Esther een
half uurtje de mooist bedekte
sneeuwplekjes van Zeewolde zien en
bracht haar vervolgens naar De
Regenboog. De hele school wachtte
Esther op aan de Westergo-zijde. In
de hal hebben we daarna ‘Sarah’
uitgebreid toegezongen. Juf Esther,
van harte gefeliciteerd!

‘Duurzame’ leerkrachten
Juf Wendy en juf Riët volgden de
afgelopen
maanden
de
cursus
‘Duurzame
leerkracht’
bij
de
IJsselgroep en mogen zich sinds
afgelopen woensdag 11 januari zo
noemen! Leerkrachten doen ertoe!
Zij zorgen in de eerste plaats voor de
kwaliteit van het onderwijs. Ze zijn

echter ook professionals en de
daarvoor noodzakelijke handvatten
moeten daarom eveneens eigentijds
en toekomstbestendig zijn. Daarnaast heeft de leerkracht plezier in
zijn werk nodig en moet hij/zij niet
constant een gevoel van werkdruk
ervaren. Ten slotte is het van belang
dat de leerkracht autonoom is en
zoals gezegd ertoe doet. Eigenlijk
zouden alle leerkrachten op alle
scholen deze ‘up date’-cursus moeten volgen, juf Wendy en juf Riët
deden het reeds en mogen zich met
recht ‘duurzame leerkracht’ noemen.
Gefeliciteerd, dames!

Storm, Letters van Vuur
De bovenbouw van De Regenboog
had
vrijdagmiddag
geluk.
De
kinderen mochten bij Kok Experience
in Harderwijk de voorpublicatie zien
van ‘Storm, Letters van Vuur’.
Producent van de film is Harro van
Staverden, vader van Sarah uit
groep 7. De film duurde honderd
minuten en al die tijd waren de
kinderen (maar ook de volwassen
begeleiders) muisstil. Dat gaf aan
hoe spannend de film was. De film is
gemaakt mede in het kader van 500

jaar Reformatie. Als je naar de film
kijkt, realiseer je je pas hoe
belangrijk is dat we in een vrij land
leven en vrijheid van meningsuiting
en godsdienst hebben. Dat was rond
1517 nog absoluut niet het geval,
maar nog steeds worden genoemde
grondrechten in vele landen op de
wereld met voeten getreden. Een
groot compliment aan Harro voor de
indrukwekkende familiefilm! Zeker
een aanrader voor ouders om er met
hun kinderen (vanaf 9 jaar) heen te
gaan! En Harro, nog bedankt voor de
uitnodiging, we hopen dat je film een
groot succes mag worden!

Welkom op De Regenboog!
Na de kerstvakantie mochten we
twee kinderen welkom heten in
groep 1/2 bij juf Janny en juf Riët:
Daniël Bagdasarov en Fleur Rebel.
Daniël is het broertje van Evi uit
groep 2, Fleur is de oudste in het
gezin. Nieuw in groep 7 is Giliano
Cardoze. Giliano ging hiervoor naar
een school in Almere en kwam
onlangs naar Zeewolde verhuizen.
We wensen alle drie kinderen een
fijne schooltijd op De Regenboog!

Volleybaltoernooi groep 8
Groep 8 neemt op vrijdag 27 januari
in sporthal Het Baken deel aan het
jaarlijkse
schoolvolleybaltoernooi
voor de groepen 8 van de Zeewolder
basisscholen. De Regenboog is met
liefst drie teams present. Het
toernooi begint na schooltijd en
duurt tot plusminus 18.00 uur.
Supporters zijn van harte welkom.

Zeewolde ‘K WIS’T
Juf Suzanna won met het Christiaan
Huygenskwartet (Wendy den Heijer,
Pieter Luijendijk, Annemieke van
Dorst en zijzelf) de eerste editie van
Zeewolde ‘K WIS’T, de quiz die in de
kerstvakantie in Zeewolde werd
gehouden. Ontzettend leuk en van
harte gefeliciteerd! Voor een verslag
hiervan: zie Zeewolde Actueel van
deze week.

Buurtsportcoach
Een van de komende weken start de
buurtsportcoach tussen de middag
weer met allerlei leuke schoolpleinactiviteiten. Daarnaast worden bij de
groepen 5 tot en met 8 onder de
gymnastiekles
op
vrijdagmiddag
fittestjes gedaan.

Vertelrooster Kind op Maandag
In week 3 (maandag 16 tot en met
vrijdag 20 januari 2017) luidt het
thema ‘Het begint’. Lang geleden
vertelde Jesaja al dat er een nieuwe
tijd zou aanbreken. Die tijd begint
nu. Johannes de Doper vertelt de
mensen dat ze een nieuw begin
kunnen maken. In de synagoge van
Nazaret vertelt Jezus dat de woorden
van Jesaja in vervulling gaan. De
verhalen komen uit Lucas 3 en 4. In
week 4 (maandag 23 tot en met
vrijdag 27 januari) is het thema ‘Dat
is beter’. In de synagoge staat een
man die zichzelf niet is. Als hij Jezus
ziet, schreeuwt hij het uit. “Wat
hebben wij met jou te maken?” Jezus
zorgt ervoor dat de man rustig wordt

in zijn hoofd. Dat is beter. Daarna
laat Jezus zien dat hij ook tijd en
aandacht heeft voor de zieke
schoonmoeder van Petrus. De verhalen komen uit Lucas 4.

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op…
… vrijdag 27 januari 2017. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
op woensdag 25 januari.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

